
2015-év pályázati támogatás megvalósulása. 

 

- Az egyesület tulajdonába lévő számítógép javítási költségének 

finanszírozása. 

- Az egyesület nevére szóló számlák telefon, internet költségének részbeni  

fedezése. 

- Az egyesület adományok használt  ruhanemű , cipő szállításának 

költségeihez járult hozzá 1 alkalommal Budapestről a Baptista Szeretet 

Szolgálattól , és 3 alkalommal Miskolcról a Máltai Szeretet Szolgálattól és 

a Szeretet és Hit A Jövőért Alapítványtól. 

Mely adományokat rászoruló családoknak osztottunk szét. 

 -Az egyesület tevékenységeihez, rendezvényeihez  szükséges egyéb 

anyagok evőeszközök, edények, asztal terítők költségeihez járult hozzá. 

A beszerzett eszközöket egyesületi összejöveteleken , 2015-ben 1 

alkalommal  az Utcaszak Színházzal közösen nemzetközi rendezvényt 

bonyolítottunk le melyen  helyszínt biztosítottunk és házi gazdaként  25 

fővel   4 országból érkeztek  vendégek , valamint a fellépő amatőr roma 

együttesek, zenészek, énekesek táncosok összesen  30 fő. 

A pályázati támogatást a programnak megfelelően valósítottuk meg. 

 

IKSZT- épületében, Mérán és Novajidrányban 2013. szeptembertől 2015. 

április 30-ig   TÁMOP-3.3.9-C-12-2012-0109 / TÁMOP-3.3.9-C-12-2012-

0105 kódszám alatt, valamint 2015. január 12-től -október 31-ig 

tartaléklistáról támogatott lett Forró településen a TÁMOP-3.3.9-C-12- 

2012-0097 számú pályázatunk is,  melynek záró rendezvénye 2015. 

október 30-án valósult meg. 

A legutóbbi pályázatok valamennyije, egyenként 30 milliós támogatást 

nyert, összesen 90 fő 5.-8. osztályos tanuló számára megadva az alábbi 

tevékenységeket. A nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó tanoda 

működtetésének célja a személyiségközpontú nevelés, oktatás mellett, 

minden tanuló képességének és adottságának maximális 

kibontakoztatása; a szociális-gazdasági háttér különbségéből adódó 

esélykülönbségek csökkentése az oktatásban; a továbbtanulási esélyek 

kiegyenlítődése..2013-tól a. Kulturális Közfoglalkoztatási program. 

Jelenleg is zajlik 2 fővel. 



 

Hogyan járult hozzá a kapott támogatás a pályázatban tervezett 

tevékenységek megvalósításához. 

 

A pályázati támogatás  az alábbiakban járult hozzá a tervezett 

tevékenységek megvalósulásához. 

Az Információs és Ifjúsági  Tanácsadó  Iroda további fenntartásához   és 

működtetéséhez  Méra, Vasút út 24. sz.  alatt.  

 

- délutáni foglalkozások gyerekeknek(  kézműves, sakk,internet, csocsó, 

asztalitenisz, színjátszó kör stb. foglalkozások. 

- nemzetközi rendezvényt tartottunk ,mely szervezés keretében 

megtudtuk oldani az étkezéshez szükséges eszközöket. 

- a cipős doboz adományok mellyel nagyon sok örömet szereztünk a 

gyerekeknek karácsonyra 100 gyermek  család részére. 

- a ruha adományok mellyel sok szegény , halmozottan hátrányos 

helyzetű családnak tudtunk segíteni, alkalmanként kb 100 családot 

tudtunk segíteni ruha cipő adománnyal. 


